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Arholma Valsen

Nordanstormar vänden
Stilla stjärnor tänden
Lyssnen till legenden

Om Arholma ö.
Vinden stilla klagan

Vill i vågor jaga'n
Vemodsfulla sagan

Om Arholma ö.

Mångtusen stormar i brusande hav
Slungat de bräckliga skalen i kvav

Sjungit sin sång över vaggande grav
Kring Arholma ö.

Ödets nornor spinnen
Med vemodsfulla sinnen

Sagofulla minnen
Om Arholma ö.

Hur i tidens gryning
Nordanvågors dyning
Lekte tordönsflyning

Vid Arholma ö.

Då sjöng musiken en ann' melodi
Sjöjungfruklagan och havstrolleri
Striden om människoöden däri

Vid Arholma ö.

Mången natt vid stranden
Syntes männskoanden,
Vinkande med handen

Mot Arholma ö.
Då fick männskoanden
Högre makters maning
Fyren fick sin daning

På Arholma ö.

Se'n har den sörjande anden fått ro
Vågorna söka vid stranden sitt bo,

Sjömännen sjunga om kärlek och tro
På Arholma ö.



Tack för nordanbruset
Tack för granskogssuset
Tack för blänkfyrsljuset

Vid Arholma ö.
Tack för gång i skogen
Tack för dans på logen
Tack för sången trogen

Om Arholma ö.

Text: Herman Svenonius  
Musik: Albin Carlsson



Beväringsvals

Tjo! Uppå Backamo nu exerat jag har, tralla
tvåhundraförti dar, tralla
vaja'  kronans kar, tralla.

Där feck ja' sell å sluring å ärter var da' tralla
ej feck ja' lella nubben ta' trallalla.

Tjo! Uppå Backamo vi exera å vi marschera
vi dansa å vi spassera

till Grinnerö' 
ser du dejlia mö.

Där uti måneglansen
vi vila oss ätter dansen

en kyss uppå lella munnen
min vän, ä du ma på den?

Löjtnanter å kaptener komdera oss där, tralla,
Bohus beväringshär, tralla,
mä packning å gevär, tralla.

Där feck vi göra höger å så vänster om, tralla,
men vi sköt nästan aldri' bom, trallalla

Tjo! Va han slö på trumma musikkorpral Blom, tralla
bom tarrarra, bom tarra
bom tarrarra, bom tarra

Allri' så kan ja glömma korpral Kampelin, tralla
römosi, frödi, fet å fin, trallalla.

Boxer a va för korta, mi kappa för lång, tralla,
grötrocken va för trång, tralla,

ljuda ska min sång, tralla.
Prisa ja vell i visa beväringa gla' tralla,

leve för Backamo å Sverige, hurra!

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström



Bobby

Bobby vaknar fram på da'n
blek och törstig utav fan

tittar på sin klocka
väntar på sin mocka.

Morgonpilsnern drages upp
tjänare, där kom en tupp.
Glömd är gårdagssprallen

åh, den arma skallen.

Bobby, du har visst ont i håret
om inte så ska du se du får'et.

Mer än du tål
av punsch

på Metropol
dä' min kläm
komma hem
klockan fem
vem är vem.

Men man gör sitt bästa
för att festa

å va' ovanpå.

Bobby klär sig med förnuft
får jag be om lite luft
och på Operabaren

om en stund man har'en.
Kroniskt bakom också krank
hit med drickat, man är pank

och blir kypar'n lissen
vinkar han till prissen.

Bobby, du har visst ont i håret
om inte så ska du se du får'et.

Jag tror du är dum
dä' moratorium

törstig blott
leva flott

pengar gått
du förstått.

Men man gör sitt bästa
för att festa

å va' ovanpå.



Nu har klockan blivit tre
Bobby skall på tangote

hemma hos Camilla
hon har egen villa.

Bobby dansar som en björn
törnar mot i alla hörn

svettas, svär och svimmar
medan Millan stimmar.

Bobby, du har visst ont i håret
om inte så ska du se du får'et.

Du är lite slö
men lär dig pö om pö

ett steg hit
ett steg dit
sabla slit
bit för bit.

Men man gör sitt bästa
för att festa

å va' ovanpå.

Millan bjuder Bobby kvar
på en vichy och cigarr

och hon musicerar
Bobby deklamerar.

Mörkret faller och man lyss
allting slocknar i en kyss

och i öm förbidan
frampå morgonsidan.

Bobby, du har visst ont i håret
om inte så ska du se du får'et.

Så blir det tal
vid gnistrande pokal

sång och skratt
jag är matt
märker att
det är natt.

Men man gör sitt bästa
för att festa

å va' ovanpå.



Genast man får Bobby se
uti nå't musikcafé

svinner sorg och suckan
allt blir luft i luckan

allt är glädje och humor
alla sjunga i ett kör.

Kypar'n som en galning
sjunger för betalning.

Min herre, ni har visst ont i håret.
Om inte, så ska ni se ni får'et.

Livet är gott
och hennes öga blått

jag är trött
allt är slött

stan har dött
fan så sött.

Men man gör sitt bästa
för att festa

å va' ovanpå.

Text: Karl-Ewert
Musik: G. Steen Jensen



Dag Efter Dag

Revyer är tidernas lösen
Vid sånt har man snart blivit van
Man skådar den bästa dansösen
Och lyss' till en högstämd sopran

Och allt från Hawaii har blivit akut
Och banjo och kling-klang tar aldrig något slut

Dag efter dag, natt efter natt
Vinter och vår, år efter år

Den samma trallen, den samma musik
Den samma sprallen, den samma publik

Man ler åt visans poäng
Och nynnar visans refräng

Och livet det går i precis samma spår
Dag efter dag, natt efter natt

Vinter och vår, år efter år

Och flickor är alltid sig lika
Och kärlek bedriver som smått
Men gäller det älska och svika
Så är det nog allt av en sort

Och runtom på jordklotet ute jag fann
Att kvinnan hon är alltid precis likadan

Dag efter dag, natt efter natt
Vinter och vår, år efter år

Den samma kyssen precis samma år
Varhelst du kommer uppå denna jord

Ty när en kvinna är kär
Densamma är den hon svär

Precis samma löften hon alla består
Dag efter dag, natt efter natt

Vinter och vår, år efter år

Små flickorna vid telefonen
Är söta och snälla små lamm

De sitta och drömma om månen
Och har nu sitt eget program



Jag ber henne ge mig ett nummer en dag
Hon svarar "jag ringer" och sen väntar

Dag efter dag, natt efter natt
Vinter och vår, år efter år

Jag väntar alltid så tålig och blid
Jag väntar där i evinnerlig tid

Och fast jag aldrig får svar
Mitt hopp jag alltid har kvar

Jag väntar på svaret som aldrig jag får
Dag efter dag, natt efter natt

Vinter och vår, år efter år

Dag efter dag, natt efter natt
Vinter och vår, år efter år

Den samma trallen, den samma musik
Den samma sprallen, den samma publik

Man ler åt visans poäng
Och nynnar visans refräng

Och livet det går i precis samma spår
Dag efter dag, natt efter natt

Vinter och vår, år efter år

Musik: Nat D. Ayer







Den Gula Paviljongen
Emil Norlander och John Redland

Alla vackra sagor börja som ni veta,
vanligtvis det var en gång,

sagan som jag nu skall tala om skall heta
blott: "Den Gula Paviljong".

De svarta bovarna som synas till
dä´Åkerlund och Daniel och Smith,
oskulden, ack, det liten Selma är

och "bovarna de sa så här:

REFRÄNG

Vill Ni gå med oss in i Den Gula Paviljongen,
där guden amor själv sedan länge sitter fången?

Vi slå, om blott Ni vill, en killekillekillekill,
en liten kärleksdrill.  Nåja kyss till!

Liten Selma endast vackra sagor kände,
trodde världen mest om gott.

Åkerlund och Smith och Daniel de rände
runt i Selmas sagoslott.

Snart nog de våran Selma-lill förfört,
figurligt menat, se´n hon hade hört

på lockelserna här på livets älv,
så börja hon att sjunga själv.

Hon fick mycket stora skaror att sig följa
i "Den Gula Paviljong",

men du gud, så dessa skaror numer´sörja,
att de lydde hennes sång.

Nå´t så hemskt man uti paviljongen såg
det var rent av ett Dionysos-tåg,

man älska, svor och drack på samma gång
och jämt så sjöng man denna sång.

Lilla Selma hon blev laggd som uppå roster,
arma lätt förförda barn,

men en vacker dag så gick hon uti kloster,
att bli fri från världens skarn.

Men "paviljongen" ej hon blivit kvitt,
ty Åkerlund och Daniel och Smith,
de står var aftonstund där utanför,
och sjunga ständigt samma kör:



Don’t Take Me Home
“Mister Johnsons Klagan” in Swedish

Augustus J. McCann,
Is a hen pecked married man,
He's been fighting with his wife
Since his married life began.
One morn at half past three,

While out upon a spree,
A Motor knocked him down and out

And it nearly broke his knee,
The Chauffeur raised Mac's head,

He said, “This man is dead!”
But when he said “We'll take him home.”

McCann jumped up and said:

Don't take me home,
Please don't take me home,

Tell me, “What did I do, to you?”
Oo oo oo oo have a little pity,

I'm a poor married man,
In search of peace I roam,

I'm with you in anything you do,
But don't take me home.

McCann made such a fight
That they locked him up that night
Next day he got six months in jail

And he said “Now I'm in right.”
In jail there was no strife,

He never saw his wife,
He said that he'd be happy if

He could stay there all his life,
But after half a year

They said “Get out of here.”
The jailer said “We'll take you home.”

But Mac yelled out in fear:



McCann became so sore
That he ran off to the war

That war was like Vacation Time
After all he'd fought before.

He always led the fray
But he was shot one day;

His comrades saw he couldn't
Walk and they carried him away;

Up on his cot he fell,
The doctor said, “Well, well!

We'll send this man home to his wife.”
Then Mac began to yell:

Words: Vincent Bryan
Music: Harry von Tilzer



Everybody's Doin' It Now
 “Våran Bal” in Swedish

Honey, honey, can't you hear?
Funny, funny music, dear

Ain't the funny strain
Goin' to your brain?

Like a bottle of wine, fine
Hon', hon', hon', hon' take a chance

One, one, one, one little dance
Can't you see them all
Swaying up the hall

Let's be gettin' in line

Ev'rybody's doin' it
Doin' it, doin' it

Ev'rybody's doin' it
Doin' it, doin' it

See that ragtime couple over there
Watch them throw their shoulders in the air

Snap their fingers
Honey, I declare

It's a bear, it's a bear, it's a bear
 There!

Ev'rybody's doin' it
Doin' it, doin' it

Ev'rybody's doin' it
Doin' it, doin' it

Ain't that music touching your heart
Hear that trombone bustin' apart?

Come, come, come, come let us start
Ev'rybody's doin' it now



Baby, baby get a stool
Maybe, maybe I'm a fool
Honey, don't you smile

Let us rest a while
I'm so weak in the chest, best

Go, go, go, go get a chair
No, no, no, no leave it there

Honey, if the mob
Still are on the job

I'm as strong as the rest

Words and Music: Irving Berlin   



Finska Valsen

Nu är det doft ifrån hägg och syren, 
violerna små kring tufvorna stå,

och hvar liten blommande blomma på ren, 
hon lyser i kvällsolens sken, fallera.

Å hvarje flecka går så säll i sommarkväll 
te dans där bort i vägen,

lite' smått förlägen, 
men ändå så trägen. 

Hvarje pojke gör sej finer, så han skiner 
lika grann som sola, —

gnolar gör enhvar uppå en ton sä bra å gla, fallera. 

Spelleman stämmer fiolen,  
Lisa ho' tummar pä kjolen: 

"Töser I hörde triolen;
nu spelar dom våran vals!"

Trasten han sjunger om kärlek och hopp, 
å göken han gal ner uti en dal,

å lärka ho' drillar kring svindlande topp 
å styr uti rymda sitt lopp, fallera.

Å så från klarinetten 
ljuder så polkettön 

uti aftonstunden
öfver sjö och sunden gör dess eko runden. 

Pyntad sä med kransen
hvirflar om i dansen hvarje tös i bygden. 

Brygden, som vi ha, den smakar oss så bra, ack ja, fallera.

Dansen bland blommor å blader 
den gör en sä löckli å gläder. 

Spell' inga jeremiader,
nej bara en glädjens låt!



Slutad är valsen å se'n med min vän 
vandrar jag hän ibland skogens trän.

I morron så blir det en helt annan sväng 
te gno uppå åker och äng, fallera.

Se Anna, Stina, Adelfina, Kajsa, Britta, 
hur de gå och titta
att en pojke hitta, 
jäsingen besitta. 

Lurar pojkar gör dom, 
deras lif förstör dom; 
tror I att det rör dom? 

Dör dom —
ä' de' för dom inte få, den dom vell ha, fallera.

Ja — fleckor di ä' liksom strömmen, 
som brusar ett tag å försvinner. 
Fleckor di ä' liksom drömmen,

som skiftar hvarenda natt!

Text: Ernst Rolf
Musik: Hesekiel Wahlrot



Fiskarvals Från Bohuslän
 Göran Svenning och David Hellström

Kom fiskarpiltar, sjung en sång,
kom sjungen alla på en gång,

sjungen om skärgårdspiltar och jänter en lustig sång!
Uti vårt friska Bohuslän,

jänta hon ä' så glad och vän,
fager hon går bland klippdalens blommor och trän.

:||: Där dansar jäntan med sin pilt, fallera,
myser kärleksmilt, fallera,

mot sin lille vän. :||:

Där seglar fiskarn käck och glad,
där tar han sill i nät och vad,

där uti klara saltsjön vid snäckstrand han tar ett bad.
Där segla män med mod i håg,

fram över väldig västervåg,
aldrig i världen käckare sjöman man såg.

:||: Högt upp på vågens breda rygg, fallera,
fiskarn gungar trygg, fallera,

i sin kosterbåt. :||:

Fiskaren far i fjorden in,
munter och glad uti sitt sinn,

båten är full av makrill och vittling och kolja fin.
Nere på bryggan spelman står,
frisk liksom vinden dansen går,

pilten så mången smällköss av jäntan sin får.

:||: Och jäntan myser hult och milt, fallera,
mot sin käre pilt, fallera,

uti Bohuslän. :||:

Uti den lugna lördagsnatt,
hör utåt havet glada skratt,

mareld med blåa strimmor vid bryggan ses skimra matt.
Dyningen rullar mjuk och lång,

brusar vid stranden som en sång,
välver så len och lång ibland stenar och tång.

:||: Klar skiner månen på vår strand, fallera,
utöver hav och land, fallera,

uti Bohuslän. :||:





Axel Engdahl



Friarevalsen

Kom Adelfina, kom Adelfina, följ mej i valsen.
Kom Adelfina, kom Adelfina, håll mej om halsen.

Kom Adelfina, kom Adelfina, speleman spelar,
Felar på sir fela fin, fallera.

Adelfina, du vet, ja ä1 gla' i dej,
Ä du gla' i mej, så säj inte nej.
Trallalla, trallallallallallallalej,
trallallallallalla, trallallallala.

Hjärtonge lella, tänk, om en annan tro du vell svära.
Hjärtli'a kära, då månde vande hjärtat mett tära.
Bort frå' mi' lella hjärteros får ja' segla på vågen,

sörjefull i hågen min, fallera.
Adelfina, du vet, ja' ä gla' i dej . . .

Ja' vell dej giva, ja' vell dej giva gullring, som skiner.
Ja' vell dej giva, ja' vell dej giva psalmebok finer.

Ja' vell dej giva, ja' vell dej giva fästemögåva,
Lova mej detta hjärtas tro, fallera.
Adelfina, du vet, ja' ä gla' i dej . . .

I Tjärnö körka, där ska' dä' lysa för oss, mi' Fina.
Då utå' gläjje. Fina, mi' fina, grann ska' du skina.
I kosterbåten, far din han sejlar se'n ätter prästen,

Bjur'n te' bröllopsfästen, hej fallera.
Adelfina, du vet, ja' å gla' i dej . . .

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström





Hjärterövalsen

Hjärtans kära mö
lella vän uppå Hjärterö.

Månen lyser klar
uppå brögga vi valsen tar.

Här ä fläng å dragspelsgnäll
tag en vals i månskenskväll.

Lella vän en dans
uti månens glans.

Du min skatt
här ska valsas i natt.

Hjärtevän på Hjärterö,
vi snurrar å far lella rara mö.
Än en vals ve dragspelsgnäll

å sen ska vi svärma i månskenskväll.

Mången flecka grann
vell ha mej te sin fästeman,

ja' får mången vink
men ja' ser ej åt ögnablink.

Jag ej tittar åt nån mer
när du ser på mej å ler.

Lella vän en dans
uti månens glans.

Du min skatt
här ska valsas i natt.

Ringen fin å gull
ska jag ge dej så kärleksfull.

Uppå Hjärterö
ska vi bygga vår stuga rö.

Uti stormig höstekväll
ska vi ma ve spisens häll.

Lella vän en dans
uti månens glans.

Du min skatt
här ska valsas i natt.

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström





Jazzgossen
Karl Gerhard och Edvard Brink

Med rytmiskt vaggande höfter,
vi gossar gör vår entré.

Vår byx har press, vår vrist nobless,
och vår hållning är något blasé.
Vår blick ger trötta små löftern,

åt Sturegatans publik,
Men varför tystnar plötsligt

 vaktparadens mässingsmusik?

Jo, där kommer ju en gosse,
med en byxa som en rakkniv vass.

Mocka-skorna har han på'se'
och hans hobby är att dansa jazz.

Han är slank och smärt som vidjan,
han ler i mjugg, ler i mjugg, ler imjugg.

Han har skärp om lilla midjan,
i pannan lugg, pannan lugg, pannan lugg.

Han och andra söta gossar,
som har tusch på sina ögonlock,

På sitt lilla bakverk frossar,
se'n på Royal vid five o' clock.
Han på höga klackar trippar,

som jazzexpert, jazzexpert, jazzexpert,
och i små synkoper vippar,

hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt.

Jag läst i gamla romaner      
som är så tråkiga så

att mannakraft man fordom haft
och en brynja av plåt drog man på (usch).

Brutala var tidens vaner.
För jungfrun slogs man till häst.

Kulturen har gått framåt —
när vi nutidsmänskor ha fest.

Så där om kring middagstiden,
ur sängen stiga vi opp.

Vår mamma först oss kamma,
och så ger hon oss kaffe med dopp.

Pyamasen utav siden,
mot silkesstrumpan byts ut,

och klockan tre när lilasslippsen får sin knut.



Jäntblig

Och akten er för jäntor
och deras falska blig,

det är en falsker jäntas blig,
som haver krossat mig,

med blig har hon betagit mig,
med blig har hon bedragit mig.

Hon bligade åt alla,
hon bligade åt mig,

hon lovade att följa mig
på livets tunga stig,

men kom en ann och vinkade,
hon neg och bleg och blinkade.

Hon neg och bleg åt alla
och sade alltid ja,

ty allesamman gossarna,
dem ville jäntan ha,

må raggen ta allt nigande
och blinkande och bligande!

Och nu så är vi gifta
och nu så är hon min,

varenda kväll går hon på dans
med hjärtevännen sin,

sen går hon hem och dänger mig,
jag tror jag går och hänger mig.

Text: Gustaf Fröding
Musik: Björn Halldén



Kostervalsen

Kom, i kostervals
slå din runda arm om min hals.

Ja, dej föra får,
hiohej, va' dä' veftar å' går.

Kostervalsen går,
lek å smek blir i skrever å' snår.

Ja' ä din,
du ä' min

allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,
du, mi' lella rara fästemö.

Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,

säj, vell du gefta dej?

Kom, i kosterbåt
nu i natten följas vi åt,

ut på hav vi gå,
där som marelden blänker så blå,

ja' dej smeka vell,
där som dyningen lyser som ell`

Ja' ä din,
du ä' min,

allrakärestan min!

Kom i brudstol, kom, 
innan aret hunnit gå om.

Maja, ja' ä' din,
lella du, som mi' bru! blir du min.

Maja, då blir ja',
då blir ja' sa sju sjungande gla'.

Ja' ä din,
du ä' min,

allrakärestan min!

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström



Kvinnsvisan

Jag tillstår gärna att jag flirtat med små flickor smått
att strax slå om från kurtisör och bara slå för dej i vått och torrt

är ej så gott.
Se, alla kvinns, bad' kalla kvinns och tralalakvinns

blev mina superfina kvinns, båd' pikanta kvinns och eleganta kvinns,
charmanta kvinns.

Villiga, dyra kvinns och läckra kvinns.
Billiga, yra kvinns och smäckra kvinns,

brunetta, lätta kvinns och "åh, jag skall berätta"- kvinns
och stockholmskvinns och landsortskvinns

och alla sorters kvinns
med gott humör
var min kulör.

Men jag ska bättra mig, det kan ni slå er i backen på;
den nu från dygdens stig vill söka föra mig, den vri'r jag nacken å,

ja nacken å.
Lahittlakvinns och "usch va herrn är svår att kittla"-kvinns,

obscena kvinns och rena kvinns och "jag ber att jag får gå allena"-kvinns,
arenakvinns.

Härliga fagra kvinns och heta kvinns,
förfärliga magra kvinns och feta kvinns,

teaterkvinns och kraterkvinns och almamaterkvinns,
förspillda kvinns och skilda kvinns och små, små vilda kvinns

dem ger jag hin
om du blir min.

Farväl då alla söta kvinns! Vi skiljs — så är min lott . . .
Ej mer ni mig få möta  —  tjänis! Men ett hjärtligt tack

för allt jag fått,
och ha det gott.

Små oskuldskvinns, för ro skulls kvinns, för verklig tros skulls kvinns,
helt unga kvinns, i klunga kvinns och koketta,

lätta, klatsch me' ög'na kvinns,
förmögna kvinns.

Burriga, ystra kvinns och hälsningskvinns
och fnurriga, dystra kvinns och frälsningskvinns

och bébékvinns och Hebekvinns och das Leben lebe kvinns,
förtegna kvinns och förlägna kvinns och mina egna kvinns,

ge mig i kapp
en liten klapp.



Jag ser nog jag att det är kvinns, som klappar, ty det finns
i hela världen ingen — nix — som klappa kan som riktigt käcka kvinns,

små täcka kvinns.
Små sunda kvinns, små runda kvinns, små Rosa-mundakvinns,

förslagna, betagna, bedragna kvinns
och förstörda, snörda, "kom på lörda"-kvinns,

kulörta kvinns.
Otalia salia kvinns och töshårskvinns,

otalia salia kvinns och löshårskvinns, små kristna kvinns och
judekvinns och heledude kvinns, små justa, tysta kvinns

och aldrig i världen kyssta kvinns,
jag kan ej mer,

adjö me' er.

Text och Musik: G. Wahlberg.



Kyssvalsen

Mi blomma nyss på böljan blå
Jag gav en kyss sen fick jag två

Du kysser gött min lella vän
Kom kyss mej nu igen.

Min blomma min vän
Kom och kyss mej igen

Min blomma jag håller dig så kär
Min blomma min skatt

Kom och kyss mej i natt,
Du vet att jag håller dig kär.

Min blomma kom, vi går iland,
Uppå vår gamla skärgårdsstrand.

Kom följ med mej till spel och dans,
I månens milda glans.

Min blomma du är go i vals
Kom lägg din arm omkring min hals.

Ty här ska' valsas friska tag,
Allt  intill ljusan dag.

Min blomma kom, vi går, min skatt
För vi ska kela nu i natt.

Du kysser gött min lella vän,
Kom kyss mej nu igen.

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström







Landsvägstrall

Nu så glada gå vi alla
stora landsvägen fram och tralla,

tralla, lalla, lalla,
tralla, lalla, lalla.

Goda vänner, glada, unga,
nu vi gå med varann och sjunga,

tralla, lalla, tralla, lalla,
trallallallallalla.

Vägen är så lätt att vandra,
när vi sjunga med varandra.

Solen lyser klar i höjden,
i vart öga lyser fröjden.
Uti solen sjöar glittra,

uti skogen små fåglar kvittra,
tralla . . .   

Landsvägen gå vi sommardagar
genom hult och hagar.

Ut över bygden klinga skall
vår glada landsvägstrall.
Sjung, trallallallallalla,

Sjung tralla, lallallallallalla,
Sjung tralla, lallallallallalla.

Uti dansens ystra ringar
gossen glad lilla vännen svingar,

tralla, lalla, lalla,
tralla, lalla, lalla.

Se, hon ler så milt och myser,
och ur ögonen grant det lyser.

tralla . . .   

Uti polska och polketta
alla jänter dansa lätta.
Uti valsen fint de sväva,

deras bröst av fröjd sig häva.
På sin gamla goda fela

Pelle speleman höres spela,
tralla . . .  



Gossen om livet jäntan tagit
och från dansen dragit.
Ute i furudungen nyss

hon fick sin första kyss.
Sjung, trallallallallalla,

Sjung tralla, lallallallallalla,
Sjung tralla, lallallallallalla.

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström



NOTES

Emil Norlander’s  parody "Lycklige John" was a humorous tribute to the
Swedish opera singer John Forsell. Its melody was taken from the comic
American  song  "Lucky  Jim",  which  Charles  G.  Widdén  recorded  as
"Lycklige Jim".



Lycklige Jim

Jim och jag var vänner alla dagar
från den tid vi två i vaggan låg.

Jim han hade aldrig skäl att klaga,
alltid tur att flyta ovanpå.

Lycklige Jim och stackars, stackars mej!
Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

Jim och jag blev kär i samma flicka,
Jim fick ja och jag fick flickans nej,

Jim var skön och visste sig att skicka,
men det sköna icke föll på mej.

Lycklige Jim men stackars, stackars mej!
Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

Tiden gick och Jim gick till de döda,
blott en änka efterlämna han.
Jim vilar nu under rosor röda,

jag har blivit Jimmys änkas man.
Lycklige Jim men stackars, stackars mej!

Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

Text: Charles Horwitz
Musik: Frederick V. Bowers



Lucky Jim

Jim and I as children played together.
Best of chums for many years were we.

I alas, had no luck, was a Jonah;
Jim my chum was lucky as could be.

Ah! Lucky Jim, how I envy him!
Ah! Lucky Jim, how I envy him!

Years passed by. Still Jim and I were comrades.
He and I both loved the same sweet maid.

She loved Jim and married him one evening.
Jim was lucky. I unlucky stayed.

Years rolled on and death took Jim away, boys,
Left his widow and she married me.

Now we're married, oft I think of Jim, boys,
Sleeping in the churchyard by the sea.

Words: Charles Horwitz
Music: Frederick V. Bowers



Luffarevalsen

När sin "stunsa" luffarn ser,
han blir så mjuk som ett vax.
Han ömma blickar henne ger

och bjuder opp'na strax.

Men "kiliga" armar kring halsen,
han "fröjdar" se'n med glans
den "stunsiga" luffarevalsen,
så rundt som grisens svans.

Men när se'n han luffar bort,
blir "stunsan" blek och skral.

Hon smakar varken vått ell' torrt,
för bara kärlekskval.

Och gråten den sitter i halsen,
när blott hon tänker på

den "stunsiga" luffarevalsen,
som hon ej mer får trå.

Så när många år förgå
och luffarn luffat sig trott
och alla "nubbar" ej förmå
att lindra såren som blödt.

På nytt med sin "fäschiga" trall se'n
han "stunsan" söker opp
och åter i luffarevalsen

han för sin hjärtesnopp.

Snart en liten "luff" han får,
ett litet luffarefrö,

som uti "farsans" fotspår går,
att "jobbet" ej ska dö.

När denne har funnit sitt kall se'n
han lämnar far och mor

och gladt uti luffarevalsen
han rundt kring världen gnor.

Text: Emil Norlander



Mi Lella Adolfin

Jasså, du står bru i da,
mi lella Adolfin . . .

— Ja sir, att du du ä gla: di kinn
ä rö som vallmevin.

Ja sir, du ä så gladeli,
så löckeli å ladeli,

jassa, du står bru i da,
mi lella Adolfin . . .

Ja, du ä gla å löckli, du,
mi lella Adolfin.

Men ja vet en som sörjer, ja,
på gläjedagen din . . .

Som gråter i si sorg å nö
å bare vänter på si dö.

— Du vet nok hvem ja mener, du,
mi lella Adolfin . . .

Text: Hjalmar Wallander
Musik: Helfrid Lambert



Nikolina

Att vara kär, dä ä en ryslig pina,
den som försökt dä säger inte nej.

Jag var så rysligt kär i Nikolina
å Nikolina lika kär i mej.

Om hennes hand ja' bad hos hennes pappa,
men fick ett svar som ja' ej väntat på.
Ja' aldrig kommit ut för någon trappa,

så rysligt hastigt som ja' gjorde då.

Då gick ja' hem å skrev te Nikolina
om hon vill' vara så rysligt snäll

å möta mej när månen börjar skina
i ekebacken nästa lördagskväll.

Där mötte mej en mörk figur i kappa —
å månen sken på himlen som en båk.

Den mötande var Nikolinas pappa,
beväpnad med en rätt försvarlig påk.

Jag blev så rädd, ja darrade i knäna,
å tog te bena både rädd och skygg,

men som ja' smög där fram emellan träna,
lät gubben påken dansa på min rygg.

Då gick ja' hem å skrev te Nikolina:
"Nu ä dä mä mett hela liv ajö.

Om du ej bota kan min kärlekspina,
går ja' å dränker mej i närmsta sjö."

Men Nikolina botade min sjuka —
hon sade: "Käre Olle, tänk dej för.

Den som sitt liv förkortar ä en kruka,
du kan väl lugna dej tess gubben dör."

Å nu så väntar ja å Nikolina
att gubben han ska kola vippen av,
å till ett minne efter honom sättes

den gamla påken uppå gubbens grav.



Nya Fiskarevalsen

Ja’ seljar å’ gongar på böljan mä’ dej,
lella hjärtonge, hiohej,
lella hjärtonge, liolej.

Ja’ gongar på böljan så dejligt mä’ dej,
lella hjärtonge, lella hjärtonge, hiohej, lioliolej.

REFRÄNG
Lella Klara,

du mi’ jänta rara,
kom mä’ mej,
blott mä’ dej
vell ja’ vara.
Lella Klara,

du mi’ jänta rara,
kom mä’ mej,

ja’ vell valsa mä’ dej,
lioliolej.

Ja’ tar torsk och kolja hvar mära mä’ dej,
lella hjärtonge, hiohej,
lella hjärtonge, liolej.

Ja’ feskar i fjorden så dejligt mä’ dej,
lella hjärtonge, lella hjärtonge, hiohej, lioliolej.

Ja’ dansar på brögga hvar lörda’ mä’ dej,
lella hjärtonge, hiohej,
lella hjärtonge, liolej.

Ja’ valsar å’ dansar så dejligt mä’ dej,
lella hjärtonge, lella hjärtonge, hiohej, lioliolej.

Ja’ går bort i berga å’ kelar mä’ dej,
lella hjärtonge, hiohej,
lella hjärtonge, liolej.

Så dejligt på munnen då kösser ja’ dej,
lella hjärtonge, lella hjärtonge, hiohej, lioliolej.

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström



Text: Göran Svenning
Music: David Hellström



Nödbroms Visan
The Emergency Brake Song

I tidningarna har Ni läst som jag tror
om en bankdirektör som på järnvägen for.
Han satt där så lugn och så trygg i kupén.

Men rätt som det var råka tåget i sken.

Tal:   Då tänkte han:

REFRÄNG:
Nu ä' de bäst att ta' ett tag i nödbromsen,

i nödbromsen,  i nödbromsen,
nu ä' de bäst att ta' ett tag' i nödbromsen,

i nödbromsen, igen.

En dag när vi körde, vi mötte en ko,
Jag blåste i hornet, men då ska' ni tro,

Hon satt sej på bumpern så lugnt och så snällt,
ja körde precis som om livet det gällt.

Tal: Men då kon suttit på huven en stund 
så de börja lukta bränt, då sa' gumman:

REFRÄNG

Herr Pettersson råka en afton på drift
och glömde totalt bort att han var gift.

Han smet med en flicka så glad om ett hörn
där råka man ta' emot svärmor sin törn.

Tal:  Då tänkte Pettersson:

REFRÄNG

En dag tog jag på mej  min grannaste "stass"
och gick på en bal för att få mej en Jazz.
Uppå ett banan skal jag satte min klack
och ramla omkull så att byxorna sprack.

Tal: Då sa' flickan som jag dansa med:

REFRÄNG:



En gång när jag sjöng, ja jag säjer ej var
hux flux fick jag syn på ett älskande par,

som satt i skymundan och kyss uppå kyss,
han gav na'men då se så ropte jag:

Tal: Hör nu lilla fröken:

REFRÄNG

Text och musik: Skånska Lasse



Pansarbåtsvisan
Axel Engdahl

:||: Säg, minnes du den allra första gång? :||:
på pansarbåten

vid dragspelslåten
när du mej muntrade med dans och sång.

:||: Augusti aldrig jag förglömma kan :||:
då du mej kösste
den trettifösste

ombord hos dej på saltan Ossian.

:||: Sjömannens kärlek är som höstens vinn :||:
då hjärtat lessnar

och blomman vessnar,
men flickan bliver trogen i sitt sinn.

:||: På livets hav, ett skepp det gångar där :||:
för fulla segel,

dess akterspegel
så stolt förgyllanes skeppsnamnet bär.

:||: Det namnet skrevet står uti mitt bröst. :||:
Det vill jag viska
intill mitt sista

för vännen lilla med en ljuvlig röst.

:||: Och skeppets namn Kärleken är försann, :||:
det största skepp som

på böljan farit,
på livets böljeflod, på Ossian.

:||: Förrän jag åter skiljas från dig må :||:
till din betänkning

som en bortskänkning
tag mot den här och sedan läs därpå.

:||: Kärlekens blomster giver jag min vän :||:
i gröna lunden,

den är förbunden
vid fåglars kvittrande i himmelen.



Per Och Stina



Lars Bondeson
Alternate title: Ett Hår Af Hin









Putte, Du Är Min Ögonsten
Püppchen, Du Bist Mein Augenstern

Jag kallas alltid Putte, det ligger för min röst,
det är som än jag sutte invid min ammas bröst!
Det var nog ljuvligt hemma, när du i vaggan låg,
en gäll och kraftig stämma, du ägde redan då!

Fast jag blev större sedan, behöll jag dock mitt namn.
Och lilla Putte redan mång' tärna slöt i famn!

Ja, alla gamla tanter de kelade med mig
och alla guvernanter de skelade på mig!

Ja, fjärran från och när, det alltid lät så här:

Putte, du är min ögonsten,
Putte, din kind är mjuk och len!

Putte, du käre Putte, du är så rar
min gunst du har!

Putte mitt hela hjärta vann,
Putte, som du är ingen ann',

Putte, min rara Putte,
jag älskar dej,
hör nu mej,
säg inte nej!

Music: Jean Gilbert
Text: Alfred Schönfeld

Swedish version: Oscar Ralf

ALFRED SCHÖNFELD AND JEAN GILBERT SONGS
— recorded by Widdén in Swedish —

Puppchen, Du Bist Mein Augenstern (Putte, Du Är Min Ögonsten)
Ja, Wenn Das Der Petrus Wüsste (Tänk Om Sankte Per Det Visste)



Puppchen
Little Doll

She: No doubt you’ve loved a girlie most towns where you have been.
He: Ah, there was one in Berlin, whose mem’ry still is green.
She: I s’pose you called her “Liebchen” and all that folderol?

He: No, I just called her “Puppchen”, that’s Dutch for “Little Doll”.
She: A sweetly pretty name!

Both: I’d say with heart aflame:

REFRAIN
Puppchen! my little Doll, that’s you!

Puppchen! with great big eyes of blue!
Puppchen! my German Puppchen!
With flaxen hair and baby stare,
Puppchen! I’ll be your own papa!

Puppchen! but don’t you tell mama!
Puppchen, my little Puppchen!

Oh! I could play with a doll like you all day!

She: In all her fond caresses you found enough reward.
He: I bought her jewels and dresses, which I could not afford.

She: I see the same old finish for your deluded “pash”!
He: I found her love diminish when I ran out of casn!

She: Such dolls are fickle things!
Both: I wonder now who sings:

Music: Jean Gilbert
Text: Alfred Schönfeld

English version: Alf. Hayman

NOTE: The English version is unrelated to the original text by Schönfeld.



Sjömansvisa
Axel Engdahl

Brev från sjöbeväringen Adrian Blomsterlök, barnfödd i Marstrand, till diskerskan
Atalanta Fager på turisthotellet därsammastädes.

Nu vill jag mitt hjärta dig aderlåta
och sända en hälsning på skrivande vis

mens skeppet det gungar på havet det våta
och vinden den blåser en kärlekens bris.

Den vinden den är besynnerligt slag,
blann är den stark och i blann är den svag,

:||: den gör en så livatt så moditt faderalla. :||:

Nu går du och deskar på trista hotellet, 
den lott du har fått den är enkel min vän, 
men när du till slut blir min maka i stället, 

så skola vi allt taga skadan igen. 
Ack, om blott en tallrik mitt hjärta de var, 

som du finge diska i alla din dar — 
:||: då blev jag så livatt så moditt faderalla. :||:

Ja, dig Atalanta, jag alltid påtänker 
när solen går ner och när som hon går opp, 
när månen sitt silver kring bogen bestänker 
du ständigt är med mig från tjöl och till topp, 

och när jag har lagt mig ner uti min koj, 
så är du ock med mig, fast bare på skoj — 

:||: dä gör mej så livatt så moditt faderalla. :||:

Ja, dig jag påtänker när såsom jag äter 
och när som jag dricker den törstandes drick, 

mitt tarvliga mål utå sill och potäter 
mig töckes beskådat av din blada blick, 

för alla di blomster på levnadens stig 
jag vill ej bortbyta en blick ifrån dig, 

:||: den gör mej så livatt så moditt faderalla. :||:

När du uppåt kvällen dig lagt att få njuta 
den sovandes ro som beläker din själ, 
så ska du få höra beslag på din ruta 

av tusindes fogglar som sjonger "må väl". 
Di tusindes fogglar som sjonger "må väl" 

är tusindes tankar till dig ur min själ, 
:||: dä gör mej så livatt så moditt faderalla. :||:





As published in 1918 Dalkullan Songbook



Slåtterölet
Lars Bondeson

Å kära mina vänner nu så ä' dä' brådt om,
Pöjker ä' dä' småttom,
Flicker ä' dä' gödt om!

Nu ska' i kvicka er tösera små,
Om ni nå'en fästman i lifve' ska' få.

  :||: Taradelidadittam tadelialej
Tramtararadelialadlaulej. :||:

Flickera mä' blommor  nu  logen  ska'  ansa
Se'n ska' vi svansa
Å hoppa å dansa

Slåtteröl ska' firas i helaste byn
Å räcka dä' ska'  inte'  morgonens  gryn.

Taradelidadittam . . . 

Ost å smör å brännvin å öl uti stopa,
Drick nu allihopa,

Hoppa å ropa.
Ramla å tumla i hö't på vår log'.

Å spel', spelman' spel' på din fårabog.
Taradelidadittam . . .

Nisse stog så nyter å krama på bussen
Innan han tog pussen,
Dä' smaka' som russen

Tyckte fälle Brita å rodna ett tag
Å strök sej  om truten ma förklä'  ett slag.

Taradelidadittam . . .

Se så kors för tusan ä' slagsmål å färde.
Lars han steg å svärde

Ve högen på gärde.
Kavater han va', men han fick sej en släng,
Så han ramla i gödsla ma' ansiktets bläng.

Taradelidadittam . . .

Andra da's morgon på bena ä' vi åter,
Lars han står å gråter,

Ingen förlåter.
Flickera äter välling så snopna i hyn

Å skäms lite' smått allt för morgonens gryn.
Taradelidadittam . . .





Sockerdricka
Emil Norlander och Max  Uyma

Gärna jag hyllar nykterhet, 
d’ä nå’t så nyktert uti det.

Man får alls inte dricka sprit, 
om ock man häller vatten i’t
“Kotoddar” däremot man får,

av tocke dock jag illa mår.
Nej, ack, jag mår liksom en prins,

så länge sockerdricka finns. 

REFRÄNG 

Men jag ska' be att jag får sockerdricka,
då blir jag glad liksom en vaktparad.

Man får  så'n gruvlig, ljuvlig härlig hi-icka.
Jag blir så glad, jag blir så glad, så jag vet ej vad!

En sorts  som kallas publikum,
den ska' jämt ha champagneskum,

eller som ock det kallas sekt,
för att bli  riktigt säll och knäckt.

Ändra burgånjer-vin  ska' ha',
som också knäcker ganska bra.

En del som högre leva vill ta'
— bägge två och lite till . . .

Vårt gamla älskliga System,
det fägnar om sitt créme la créme
med nå't som nubbe kallas plär
och är som vatten ungefär. . .

Men nu ska' man ta' i med kraft
med fransk två-kronors-druvo-saft,

vilken lär riva när den ta's
precis som pulvriserat glas . . .

När som min sista timma slår
och jag vid himlaporten står, 

liksom en ängel, stor och trygg,
med ljusa vingar på min rygg,
så träder gamle Petrus fram

och bjuder mej en välkomstdramm,
en blandning, som ska' vara bra, 

av nektar och ambrosia . . .





Spiskroksvalsen

Hon.
"Spiskroksvalsen," säg känner du den? — Jabevars.

Har du dansat den med din vän? — Jabevars.

Han.
Och fast detta var rätt längesen, jabevars,

Kittlar den uti benen än?  Jabevars.

Hon.
"Spiskroksvalsen"  den är numro  ett — jabevars.
Dansa den, usch, vad det går lätt. — Jabevars.

Han.
Man kan dansa den till gravens stråt. — Jabevars.

Och väl fjorton dagar efteråt — jabevars.

Hon.
I  salong — bevars

Är  den  bon — bevars
Löjtnant   grann — bevars

Dansar   den   minsann — bevars.

Han.
Damen hans — bevars
Utan sans — bevars

Dansar  med så piggt — bevars
Ideligt —  jabevars.

Båda.
Omigen — bevars

Dansas den — bevars.
Societen — bevars.

Spar ej sina ben — bevars.
Valsmaskin — bevars
Går så fin — bevars.

Tar se'n medicin — bevars
Asperin — bevars.



Han.
"Spiskroksvalsen", säg  känner du den? — Jabevars.

Grabben "fröjdar" den med sin vän — jabevars.
Du kan se dem uti "Gröna Lund" — jabevars.

Blick mot blick oöh mun emot mun — jabevars.

Hon.
"Spiskroksvalsen"   den har musik — jabevars,

som kan sätta liv i ett lik — jabevars.

Han.
Ä' du lam eller halt eller sned — jabevars,
så hoppar du i alla fall med — jabevars.

Hon.
Ljuva vals — bevars

"Spiskroksvals" — bevars.
Trolldomsmakt —  bevars

I trefjärndelstakt — bevars.

Han.
Ingen  ro — bevars
Bara gno — bevars,

Ty att hålla opp —  bevars
Det är  stopp — jabevars

Båda.
Ingen är — bevars

Radder är — bevars
Ifall   att — bevars

Man i mörkan natt — bevars
Väckte  mej — bevars

I ett hej — bevars
Kan jag dansa vals — bevars
"Spiskroksvals" — jabevars.

Ord: Emil Norlander
Musik: Kal Dompan





Stackars Olson

Ibland alla männer,
som jag sett och känner,
va' allt Olson numro ett.

Men det får jag säga,
riktigt ärligt säga,

större tok jag aldrig sett.
Bums han ser en kvinna,

börjar han att brinna,
och han friar i ett fläng.
När han så bli' gift si,
bruka vi på drift si —

sjunga följande refräng:

Stackars Olson, har du varit framme nu igen?
Stackars Olson, du var mej en rolig en!

Första frun han hade
knappt "ajöken" sade

förr'n hon rymde sent en natt.
Stackars Oison sörjde,
länge dock ej dröjde,

förrän han en annan "tatt".
Hon var idealet,

men det gick dock galet,
som, tyvärr, det händt mång' man.

Se, vår Herre tog 'na,
Olson sörjde nog 'na,

Men så tog han sej en ann'

Tredje frun som första
efter frihet törsta'

och for till Amerika't.
Men si hennes syster,
glad och fri och yster,

snart som fru i huset satt.
Ett tu tre var stugan
tom igen och "frugan"
hade följt sin syster åt.

Och vi kunde alla
åter börja tralla

samma gamla, nötta låt:
Stackars Olson etc.



Tror ni att det bota'n —
akta dej för sota'n! —

Snart kom Olson till sitt hem.
Och vid ena armen,

lang och smal som tarmen
"hängde" hustrun numro fem.

Hon var le som trolla,
den fick han behålla,

hon är seg som en giraff.
Hon sa' ej "adjö," hon,
hon vill inte dö hon,

hon blir Olsons syndastraff . . .

Text: Emil Norlander



Stockholmsvalsen

I Stockholm där mår man precis som en prins
där finns så förtjusande stiliga kvinns

de trippar på Strandvägen fram klockan tre
och se hur de le och så'na ögon de ge

Grevinnor och friarinnor med medfödd grace
härskarinnor och härjarinnor i sidenfras

oh, kvinnor och sköna kvinnor som mot mig ler
ni är förtjusande!

Vår vaktparad kommer, se marschen går bra
för bom tara-ta-ta-ta, och sing-la-la-la

trumpeterna smattra, och trummorna gå
och solen hon strålar, och himlen är blå

Grevinnor och friarinnor med medfödd grace
härskarinnor och härjarinnor i sidenfras

oh, kvinnor och sköna kvinnor som mot mig ler
ni är förtjusande!

Man äter på Operakällar'n och Grand
och på Hasselbacken en middag ibland
på Skansen en titt in i stugan man tar
och lyssnar till spelemanslåten så rar

Grevinnor och friarinnor med medfödd grace
härskarinnor och härjarinnor i sidenfras

oh, kvinnor och sköna kvinnor som mot mig ler
ni är förtjusande!

I Stockholm man festar, där äter man lunch
där dricker man kaffe och Cederlunds punsch

den smakar som nektar, den glimmar som guld
en skål för min flicka, så vän och så huld

Grevinnor och friarinnor med medfödd grace
härskarinnor och härjarinnor i sidenfras

oh, kvinnor och sköna kvinnor som mot mig ler
ni är förtjusande!



Ja, Stockholm är Stockholm, ja Stockholm är sta'n
där lever man livet, gör natten till dag

blondiner, brunetter, koketter där finns
briljanta, pikanta, förtjusande kvinns

Grevinnor och friarinnor med medfödd grace
härskarinnor och härjarinnor i sidenfras

oh, kvinnor och sköna kvinnor som mot mig ler
ni är förtjusande!

Musik: David Hellström



Styrmansvalsen
The Pilot’s Waltz

Ljuft är att gunga på blånande oceanen,
känna sig fri liksom fågelen uti skyn.

Under oss lurar ju alltid den falska Ranen.
men hvad gör det snart är jag hemma igen i byn.

REFRÄNG:
Och där är så tyst i skogen, där är musik på logen,

dit gångar jag med min jänta i natt till dans.
Och stjärnan i från det höga speglar i hennes öga

när som mot mig hon kärligt lyfter dess silver frans.

Kom nu min flicka så skrufvar vi Styrmansvalsen,
Jag med min arm slår en knop om ditt veka liv!
Smekande lindar du armarna mej om halsen,

intet oss sen kan skilja åt. — Nei min liv och kniv!

Så skall du vila så däjeligt vid mitt hjärta,
vila där både i lust, äfvensom i nöd.

Vara min lifboj i glädja som uti smärta,
jag är din klyfvarbom allt intill min bleka död.

Långt sedan skutan förvisso lyftat ankar,
och gungar lät uppå böljornas blåa bro,

Gångar jag då uppå däcket i dystra tankar, —
ty på en flickas ögon kan man ju aldrig tro.

Text: Nalle Halldén
Musik: Helmuth Marcusson



Sven Svensons Sven

Sven Svensons Sven i Vångemo,
som känte dräng i Dångebro,
där han gett bort sitt hjärtebo

till nämndemans Krestin.

Till staden han sig gängade,
han gick så svetten ångade, —
den tanken honom fångade,

att hämta brännevin.

Kring packat bränvinsmagasin,
de svärmade som sommarbin,

för att få julebrännevin,
och opp i gasken bli.

De rumlade och virade,
så att man lustigt plirade;
ja Herrens födsel firade,
i grunden en och var.

Men Sven som aldrig slarvade,
tog käppen sin den svarvade,
och hem med flaskan larvade,

se'n han köpt munnasnus.

Ja Sven, som i sin ungdomsvår,
allt från sitt första barndomsår,
ej smakat minsta bränvinstår

nu tänkte ta ett rus.

Men Stina van vid tjuf pojkstreck,
hon i obevakat ögonblick,

slog ut varenda bränvinsslick,
å skjöljde flaskan ren.

Och som en dans på Tivoli,
då gick få flaskan finkelfri,

men bittervatten däruti
hon   hällde, "sicken en!"



Å Sven som så hon tuktade,
till något spratt ej luktade,
varför han icke fruktade
att ta bad' en och två.

Å Stina stod å flinade,
när Sven det i sig pinade, —

Usch! skrek han till, å grinade,
Usch! smakar bränvin så?

Då om ja får en million,
ja' smakar ej sånt rackardon,

som ja ska slå i svinahon,
så sant ja heter Sven.

Å blott för denna kvinnolist
blev Sven för alltid nykterist,
som nu har egen förstukvist,

å liten vän på den.

Skånska Lasse och Calle Lindström



Sångvals

Jag vet en tös, en liten miss,
and now I’ll tell you all there is.
Hon ljuvlig är med golden hair,

no wonder jag är kär.

REFRÅNG:
Tjusande, älskliga nordens mö,

aldrig min kärlek till dig skall dö.
Min lilla Hilda med ögon blå,

Hilda, I love you so!

I detta land går allt gallant,
där får man se så mycke grant;

men skönast är att se ändå,
i dina ögon blå.

Mitt hjärtas viv, här är det liv,
å många glada tidsfördriv.
Men bättre är att återgå

till eget hem ändå.

Här spikas inglish, snakkes dansk,
här spraeckens tysk, parleras fransk.

Men blott din ljuva svenska röst
kan ge mitt hjärta tröst.

Music: David Hellström
Original lyrics: Göran Svenning

NOTE

The  above  text  is  largely  based  on  an  adaptation  of  “Malmövalsen”,
recorded by Charles G. Widdén in 1917. 



Tandvärk

Jöns Petter fick ont i en tann häromkvällen
han jämra, han gnällde, han tiggde, han bad.
Han fick ingen ro, där han låg under fällen,

för tannvärk är rysligt å svårt te å ha.
Dä rycker å dä river å dä ränner,
dä kliar å dä värker å dä spänner.

Dä ä som den onde flög in uti kroppen,
en tål inf sin nästa å inte sej själv.

När morgonen kom spände Petter för märra
å linda en schal runt om hela sin knopp.

Å sen som en galning han flög opp i kärra,
å lät det mot stan bära av i galopp.

Ty doktorn där han skulle Petter bota.
Han skulle hela tann dra opp med rota,

så det skull bli slut med den hiskliga smärtan,
som plågade karlstackarn nästan ihjäl.

Snart nog han hos doktorn på stolen ses sitta
med fastskruvat huvud och skälvande knän.

Å Petter han gapa å doktorn han titta
så att de var hiskeligt rakt te å se'n.
Å Petter sa: "Ja är nog bra te åra,

å röttera på tännera ä svåra
så smen ner i byn han får bryta och bänna,
när han ur min mun ska en tann draga ut".

Men doktorn han sa: "Det är alls ingen fara,
ör jag har en pojke, som kan hjälpa till.

Den där lilla tannstumpen ska vi nog klara,
om bara du sitter beskedlig och still".

Å Petter satt i stoln och gnäll och skaka,
å doktorn drog i tanna så dä braka,

å pojken han höll uti huvet på Petter,
så att han ej skulle få slita sig lös.



Men pojken, den pojken, dä va allt en stygg'en,
för han hade en synål i näven på lur.

Med den stack han Petter en bit nedom ryggen,
mäsamma som tannen ur munnen flög ur.

Å Petter slet sig lös och gnugga fläcken,
å skrek ma tår i ögat: "Det var näcken,
te tann att ha långa och vådliga rötter,

jag allri känt maken i hela min tid!"

Text: Ragnar Åkerblom



Tre Trallande Jäntor

Där gingo tre jäntor i solen
på vägen vid Lindane Le,

de svängde, de svepte med kjolen,
de trallade, alla de tre.

Och gingo i takt som soldater
och sedan så valsade de,
och "Udden är så later"
de trallade, alla de tre.

Men när som de kommo till kröken
av vägen vid Lindane Le,

de ropade alla: "Hör göken!"
sen skvätte och tystnade de.

Och tego så tyst som de döda
och rodnade, alla de tre.

Men varföre blevo de röda
och varföre tystnade de?

Jo!

Det stod tre studenter vid grinden,
och därför så tystnade de

och blevo så röda om kinden,
de trallande jäntorna tre.

Det stod tre studenter vid kröken
och flinade, alla de tre,

och härmde och skreko: "Hör göken!"
och alla så trallade de.

Text: Gustaf Fröding
Musik: Felix Körling



Vi Gå Över Daggstänkta Berg

Vi gå över daggstänkta berg, fallera,
Som lånat av smaragderna sin färg, fallera.

Och sorger har vi inga,
Våra glada visor klinga

När vi gå över daggstänkta berg, fallera.

De väldiga skogarnas sus, fallera,
Gå mäktiga som orgeltoners brus, fallera.

Och livets vardagsträta
Så lätt det är förgäta

Vid de väldiga skogarnas sus, fallera.

De gamla, de kloka må le, fallera,
Vi äro ej förståndiga som de, fallera.

Ty vem skulle sjunga
Om våren den unga,

Om vi vore kloka som de, fallera?

I mänskor, förglömmen Er gråt, fallera,
Och kommen och följen oss åt, fallera!

Se, fjärran vi gånga
Att solskenet fånga.

Ja, kommen och följen oss åt, fallera!

Så gladeligt hand uti hand, fallera,
Nu gå vi till fågel Fenix' land, fallera,

Till det sagoland, som skiner
Av smaragder och rubiner.

Nu gå vi till fågel Fenix' land, fallera.

Text: Olof Thunman 
Musik: Edwin Ericson

 





 

Charles G. Widdén performed this song in concert and recorded it for
Victor Records. It was rejected by the label.   





NOTES

All of the songs in this collection were recorded by Charles G. Widdén
except for “Den Gula Paviljongen”, which was released as the flip side of
one  of  his  records. He recorded Swedish-language versions  of  several
songs  originally  in  English  or  German.  The  original  version  of
“Spiskroksvalsen”  had  lyrics  by  Rosa  Grünberg  and  music  by  Kal
Dompan.  Emil Norlander wrote new words for the song for his 1909
revue “Konstgjorda Svensson” (Artificial Svenson).  

EMIL NORLANDER SONGS

Den Gula Paviljongen
Haver Ni Sett Karlsson?

Hund På Katt
Kärlek Och Geografi

Luffarevalsen
Lycklige John
Sockerdricka

Spiskroksvalsen
Stackars Olson

Å Så Rulla Vi På Kuttingen
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